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SWOT ANALÝZA – ZNĚNÍ PO EVALUACI
SILNÉ STRÁNKY
S1
S2
S3
S4
S5

S6

Prostorová organizace funkcí mikroregionu daná
stabilitou struktury osídlení
Zeměpisná poloha – blízkost dalších větších
měst
Návaznost aktivit na tradiční hospodářské
využití prostoru regionu
Zkušenosti představitelů obcí v oblasti řízení
veřejné správy a čerpání dotačních prostředků
Trvalá činnost MAS směřující k jednotnému
rozvoji území
Bohatá historie a silná vazba místního
obyvatelstva ke kulturně společenským akcím a
udržováním místních tradic – pestrá spolková
činnost.

SLABÉ STRÁNKY
W1
W2
W3
W4
W5

W6

Nedostatečně rozvinuté podnikání v cestovní m ruchu
Nízká pracovní soběstačnost obcí, vysoká vyjížďka a
časové ztráta obyvatelstva
Konkurenční vliv blízkých center osídlení na
rozvoj podnikatelských aktivit
Slabá diverzifikace nabídky možností pro realizaci
sportovní ch aktivit v obcích, špatný technicky stav za
zemí sportovní ch aktivit
Nedostatečné zázemí pro kulturní a společenský život
v obcích, absence komunitního zázemí v obcích
Nedostatečná kapacita MS a ZŠ v důsledku přílivu
obyvatel
Špatný technicky stav objektu občanské
vybavenosti

PŘÍLEŽITOSTI
O1
O2
O3
O4
O5

Sousedství nadřazených dopravní ch tras –
dálnice Praha-Plzeň; sousedství železnice
Sousedství rekreačně využitelného toku,
Berounky
Orientace výroby na místní produkty, využití
místních zdrojů a plodin
Orientace na tvorbu produktu cestovního ruchu,
rozvoj podnikání, spolupráce s místními
podnikateli
Zvýšení ekonomické výkonnosti drobných
podnikatelů

HROZBY
T1
T2
T3
T4

Potencionálně vysoká míra nezaměstnanosti

T6

Zvyšování nároku na manažerské řízení obcí a
nedostatečná kvalifikace pracovníků pro výkon příslušné
kompetence

Podpora nových technologií a inovací v
podnikání

O7

Využití volných nebo nedostatek nevyužitých
objektů a ploch pro podnikání (Brownfieldy)

T7

S7

Existence pěších turistických tras

W7

S8

Rozvinutá základna SDH

W8

Nízká spojitost osídlení a terénní předěly mezi
jednotlivými částmi MAS

O8

Otevřená veřejná správa-eGovernment

T8

S9

Převažující individuální charakter bydlení v RD

W9

Špatný technický stav místních komunikací

O9

Možnosti zvyšování standardu bydlení nebo
vznik nových bytů formou dostaveb, přestaveb a
přístaveb

T9

S10

Existence kulturních památek a turistických
zajímavostí

W10

Narušená urbanistická struktura center obcí

O10

S11

Vysoká kvalita krajiny a životního prostředí
(CHKO Křivoklátsko)

W11

Nedokončená nebo stále zcela chybějící technická
infrastruktura (chybějící kanalizace, ČOV, vodovod,
plynovod)

O11

S12
S13

Aktivita malých firem a mikropodniků (rodinné
farmy)
Zájem zemědělských podniků o rozvoj
nezemědělských činností

W12
W13

S14

Fungující meziobecní spolupráce a spolupráce
mezi místními spolky

W14

S15

Zemědělství, lesnictví a dřevozpracující průmysl
jako tradiční obory

W15
W16

W17

W18

Vysoka energetická náročnost objektu
občanské vybavenosti
Nedostatek parkovacích ploch v místech
turistických atrakcí;
Nedostatečné zázemí pro poskytování
celoživotního, zájmového a neformálního
vzdělávání
Zastaralé a nedostatečné vybavení zemědělských
podniků (stroje, moderní technologie, využití inovací
chytrého zemědělství) v důsledku finanční náročnosti
Rekonstrukce zchátralých zemědělských objektůobnova infrastruktury
Absence prvků a infrastruktury pro rozvoj rekreačních
a relaxačních funkcí lesa (nedostatek naučných
stezek, koše, informační tabule, lavičky, odpočinková
místa aj.)
Zastaralost vybavení a špatný technický stav majetku
a prostředků SDH

O12
O13
O14

O15

Vyšší míra využití obnovitelných zdrojů

Omezující vliv polohy v CHKO Křivoklátsko na
rozvoj ekonomiky území
Nepříznivý vývoj ekonomické základny v MAS
i celé ekonomiky ČR – dopady pandemie coronaviru
Nízká schopnost malých podniků reagovat na
změny požadavku v oblasti technologických
inovací

T5

O6

Podpora environmentálních aktivit včelařů,
myslivců, rybářů a dalších spolků
Prohlubování a rozvoj místní spolupráce a
partnerství na úrovni všech dotčených aktérů
platformy MAS (obce, spolky, podnikatelský
sektor)
Propojení obcí veřejnou, silniční a cyklodopravou
Společné projekty na řešení problémů
infrastruktury (vodovod, základní škola)
Využití stávající volné infrastruktury obcí k
řešení nedostatečné vybavenosti sociální a
zdravotnickými službami regionu.

Nedostatek vhodných prostor pro podnikání

T10

T11

T12
T13
T14

Snížení nabídky obchodu a služeb v důsledku
nepříznivého demografického a
ekonomického vývoje – ohrožení konkurenceschopnosti
regionu i v důsledku dopadu pandemie coronaviru
Nedostatečná až kritická kapacita školských zařízení pro
spádové obce MAS
Odliv produktivních mladých sil z regionu v důsledku
nedostatku pracovních příležitostí, nedostatek
kvalifikovaných lidských zdrojů, v území zůstává
ekonomicky nečinná stárnoucí populace
Klimatické změny projevující se nepříznivými
podmínkami (sucho, teplo) a extrémy
Složitá administrativa spojená s čerpáním dotací
Nedostatek kvalifikovaného personálu pro zajištění
zdravotnické péče v území MAS
Snížení nabídky zdravotnických služeb
v důsledku pokračující krize zdravotnictví v území MAS
Stagnace nabídky možností zájmových a
sportovních aktivit v důsledku stagnace nebo
poklesu příjmu obcí

